Запрошення на онлайн-хакатон
“FIX THE CRISIS”

Шановні викладачі, запрошуємо вас та ваших студентів до онлайн брейншторму
щодо актуальних проблем! Світ бореться з серйозними викликами, спричиненими
коронавірусом. Вони підбираються все ближче до України й тому саме зараз час
згуртуватися й створювати рішення!
В Україні сотні й тисячі талановитих людей. Закликаємо вас, та ваших студентів
долучатись до генерації та обговорення ідей. Не час панікувати — час діяти! Беріть
участь в онлайн-хакатоні й знайдімо рішення, які допоможуть подолати кризу та її
наслідки.
Основні напрямки генерації ідей:
Інструменти допомоги державі та містам
Рішення, які допоможуть державі зараз або найближчим часом подолати вірус,
паніку та спричинені ними проблеми. Як міста можуть існувати в умовах карантину?
Які процеси необхідно адаптувати?
Поради бізнесу
Як бізнесу зберегти здоров’я (фізичне/психологічне) працівників та клієнтів? Як
перевести роботу в онлайн й що робити компаніям, які не можуть продовжувати свою
діяльність онлайн? Як компаніям своїми діями чи активами можна допомогти державі?
Інструменти для університетів і шкіл
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Як налагодити процес дистанційного навчання? Як проводити контрольні та
семінари, слідкувати за академічною доброчесністю?
Проєкти для зупинки та/або передбачення розповсюдження
коронавірусу
Як можна виявляти хворих, відстежувати розповсюдження вірусу?
Як визначити місця, де були контакти осіб з вірусом?
Які міри повинні застосовуватись додатково?
Ідеї корисних флешмобів
Які корисні флешмоби можна запускати в інстаграмі, телеграмі, тік-тоці для
мінімізації ризиків та зменшення паніки? Наприклад, організувати молодь допомагати
людям похилого віку, показати людям, що необхідно лишатися вдома та інше.
Ідеї для зменшення паніки населення
Інші проблеми, пов'язані з ситуацією та її наслідками
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Як взяти участь?
1. У Facebook-події хакатону ви можете запропонувати свою ідею або
приєднатися до обговорення вже запропонованих ідей за напрямками. Подія: Fix the
crisis
2. Самостійно або у команді доопрацюй ідею й сформуй рішення.
3. До 14:00 21 березня завантажте опис свого рішення на платформу CASERS:
https://casers.org/myCases/fix-the-crisis/solution

✅ Не кризуйте — ідеї пропонуйте!
P. S. хочете приєднатися до експертної комісії для оцінки рішень? Пишіть нам
eugene@casers.org
Просимо Вас підтвердити зацікавленість в участі у хакатоні, надіславши
зворотний лист на пошту support@casers.org із зазначенням теми «Участь у
хакатоні».

Контакти для зв’язку:
E-mail: support@casers.org
Vodafone: +38 (050) 056 2770
Viber|Telegram: +38 (050) 056 2770

